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Jeannette en Hans Schut
werken met Jeugd met een
Opdracht in Zweden. Ze
hebben twee kinderen. In 1992
vertrokken ze naar Zweden
en sinds 1999 werken ze in de
hoofdstad Stockholm. Ze richten
zich vooral op het mobiliseren
en trainen van jonge leiders voor
(wereld)evangelisatie.
Meer informatie (in het Engels)
op www.ywamstockholm.se
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rand van de wereld! Zweden is weer zendingsland geworden". Woorden van Hans
Schut, een zendingswerker met passie. We spreken met Hans over jongeren die op
zoek zijn naar warmte en identiteit, over de hindernissen die het samenwerken met
Afrikaanse christenen blokkeren en over de roeping van Zweden als barmhartige
Samaritaan in de wereld.
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interview

"Zweden ligt aan de rand van Europa, maar soms denk ik: het ligt aan de

Kun je iets vertellen over het geestelijke klimaat in
Zweden?
"Veel mensen kennen Zweden als een fantastisch
vakantieland - en dat is het ook - maar het is ook
het land waar de kerken leeg lopen, waar enorm veel
eenoudergezinnen zijn en waar jongeren op zoek
zijn naar warmte en identiteit. Zweden werd in het
verleden gekenmerkt door twee zaken. Ten eerste
waren kerk en staat één, met als gevolg dat iedereen
lid was van de staatskerk. In de tweede plaats werd
vanuit een socialistische visie de staat haast als 'moeder van het gezin' beschouwd. De staat zorgde wel
voor je, in goede en slechte tijden. Allebei die zaken
zijn nu in verval. Kerk en staat zijn formeel gescheiden en men komt er achter dat 'moeder staat' toch
weinig warmte en geborgenheid te bieden heeft".
Wat zijn dan de uitdagingen voor de gemeente in
zo'n situatie?
"Wijzelf zijn vooral met jonge mensen bezig en je
ziet heel duidelijk dat jongeren een zwart-wit keuze
maken. Of ze kiezen voor het negatieve en leven er
maar op los, óf ze gaan helemaal voor iets positiefs,
voor iets wat het leven zin geeft. En bij die laatste
categorie horen natuurlijk ook de jongeren die helemaal voor Jezus gaan. Wij zijn in Stockholm bezig
met het trainen van jonge leiders die zout en licht
willen zijn in de eigen omgeving. De bijbelschool
waaraan we verbonden zijn wordt gedragen door
Operatie Mobilisatie, Jeugd met een Opdracht en
drie kerken. Het is geweldig dat we zo samen kunnen werken in het toerusten van de kerk van de
toekomst. Nu teert Zweden nog op de zegen van
de vorige generaties die bij het Woord leefden. Die
zegen is echter aan het verdwijnen. De gemeente van
Jezus moet aan déze generatie Zweden laten zien dat
zij zélf voor de keuze van zegen of vloek staat."
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Jullie zijn ook betrokken bij het werk onder Afrikanen die in Zweden leven. Wat houdt dat in?
"Zweden is een 'open land' als het gaat om immigratie, dat past bij de 'status van neutraliteit' die
ze graag houden. Het is wel de vraag hoe lang ze
dit nog volhouden. Er wonen veel niet-westerse
immigranten in Stockholm en daaronder weer veel
Afrikanen. Wij hebben contacten met zo'n 15 tot 20
Afrikaanse kerken in Stockholm en we proberen hen
te bemoedigen. Maar onze visie gaat verder dan het
helpen en ondersteunen van Afrikaanse vluchtelingen. We hebben deze broeders en zusters uit andere
continenten hard nodig als het gaat om het bereiken
- en soms weer opnieuw bereiken - van Europeanen
met het evangelie van Jezus. Want het geloof in Hem
is relevant voor elke situatie".
Zit de kerk in Zweden te wachten op 'hulp' vanuit
Afrika en Azië?
"Ja, dat is een gevoelig punt. Veel Zweedse christenen
zien Afrikanen vooral als vluchteling of als gelukzoeker, iemand die dus in een afhankelijke positie
zit. Dan wordt het moeilijk om diezelfde persoon te
beschouwen als een broeder of zuster waarvan je iets

kunt leren. Helaas zie ik in veel Zweedse kerken dat
men het liefst het heft in eigen handen houdt. Daarbij
komt dat we sinds eeuwen gewend zijn dat wij degenen zijn die 'ontwikkeling' naar andere continenten
moeten brengen en niet andersom. Vandaar dat het nu
voor ons moeilijk is om met die traditie te breken en
andere culturen als gelijkwaardig te zien. Het gevoel
van superioriteit is diep in onze cultuur geworteld. Het
is duidelijk dat dit mijlen ver af staat van de geest van
Christus, de houding van overgave en nederigheid".
Wat zijn lichtpuntjes als het gaat om de voortgang
van het Evangelie in dit land?
"Er is veel goeds te vertellen! Omdat kerk en staat nu
gescheiden zijn, is het geen automatisme meer dat
je lid bent van de staatskerk. Mensen kiezen er nu
veel bewuster voor om lid te zijn van een kerk. Er is
ook veel meer eenheid tussen kerken en gemeenten
onderling. Zo hebben we hier in Stockholm een
gebedsgroep voor de stad waar christenen uit allerlei
denominaties aan meedoen. Ook zijn gemeenten zeer
geïnteresseerd in het ontmoeten van christenen uit
andere culturen. Dat doen ze graag. Met hen samenwerken en van hen leren, is echter nog een stapje te
ver. Verder noemde ik al eerder de radicaliteit van
jonge christenen. Dat geeft hoop voor de toekomst."
Wat is jouw verlangen voor Zweden en voor de
kerk in Zweden?
"Ik wil graag het vuur en de radicaliteit van het
Evangelie terug zien in de kerk hier. Ik geloof dat
christenen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika hierbij
een belangrijke rol gaan spelen. Als we open staan
voor hun inbreng, dan kunnen we samen groeien
als lichaam van Christus. Van daaruit moet Zweden
weer gaan staan in de roeping die ze lange tijd had
als 'barmhartige Samaritaan', als de helper van anderen in de wereld. Maar vooralsnog is Zweden een
zendingsland en er is gebed nodig dat de boodschap
van Jezus weer een omarmd wordt in dit
land aan de rand van Europa."
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Zweden
Oppervlakte:
Inwoners:
Bevolkinsdichtheid:
Officiele landstaal:
Hoofdstad:
Regeringsvorm:
Etniciteit:

Godsdienst:

449.964 km²
8.910.214
20/km²
Zweeds
Stockholm
Monarchie
Scandinaviers: 3,6%
Voorm Joegoslaven:148.000
Iraniers: 52.000
Lat.Amerikanen: 50.000
Irakezen: 46.000
Turken: 36.000
Koerden: 35.000
Somaliers: 16.000
Chinezen: 8.000
Christenen 54,65 %
Moslims 3,10 %
Joods 0,18 %
Hindoestaans 0,06 %
Boeddist 0,04 %
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